
13. ura    SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA      DZ  str.122- 126 

 

Pozdrav, 

 danes se boš naučil sklanjanje sam. ženskega spola. Prejšnjo uro si ugotovil, da 

se večina besed ž.sp. konča na črko A; tako ti bo za zgled beseda lipa, na tak 

način sklanjamo večino besed. Najprej preberi in razmisli, ali znaš pravilno 

sklanjati: 

Sklon    IM               ROD          DAJ              TOŽ             MEST                OR 

              lipa             lipe            lipi              lipo            pri  lipi                z   lipo 

Posebnosti, ki smo se jih učili v 6. razredu: 

 

        gospa            gospe       gospe            gospo       pri gospe          z gospo 

           hči                hčere          hčeri           hčer          o hčeri              s hčerjo ! 

          mati             matere      materi         mater        o   materi         z materjo 

Obarvani skloni vam delajo največ težav. 

 

 

V zvezek napiši naslov SKLANJANJE SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA ter 

prepiši sklanjanje  besed;   lipa, gospa, hči , mati. 

 

Napiši podnaslov: POSEBNOSTI:     in   prepiši v zvezek vse primere od 1-6 

1. V rodilniku množine se pri nekaterih besedah vrinejo črke E ali  I 

Tekme—tekem                         ladje- ladij 

 Žemlje- žemelj                          skorje- skorij 

Igre—iger                                   

 Sablje- sabelj 

 

2. V rodilniku množine  je pravilna uporaba  



Želje- želja            narobe želj 

 Žene- žena             narobe  žen 

Gore- gora              narobe gor 

 

3. Samostalnike, ki se končajo na-EV ( breskev, cerkev, britev, ponev. Lestev…) 

sklanjamo:  

Breskev     breskve   breskvi     breskev     o breskvi       z breskvijo 

  Jem breskev, sladkam se z breskvijo.                   Napačno: Jem breskvo. 

 

 

4. Tujih ženskih imen:  Dolores, Ines, Ingrid, Nives, Kiti, Loti, Karmen in 

nekaterih domačih ljubkovalnih: babi, mami, Fanči, Mimi  - NE SKALNJAMO 

Zgled:  Babi je doma.  Babi ni v parku.  Babi bom pomagal……. Z babi se 

pogovarjam. 

 

5. Preveri, ali pravilno sklanjaš besedo KRI: 

IM     ROD      DAJ    TOŽ      MEST            OR 

kri     krvi       krvi       kri       o krvi         s krvjo 

 

 

 

6. Samostalniki, ki se končajo na soglasnik: pesem, priložnost, misel, sol, jed, 

luč, kad , pomlad…- so torej ženskega spola, a se ne končajo na črko A, 

sklanjamo: 

 

IM          ROD          DAJ       TOŽ        MEST        OR 

luč          luči           luči        luč        o luči        z lučjo 

 

 

Ustno preveri, ali sklanjamo tako tudi besede: pozornost,   miš 

 

 



Snov je videti zahtevna in veliko je pravil. Učimo se  uporabe knjižnega 

jezika. Pravil se ti ni potrebno naučiti. Pomembno je, da znaš besede 

pravilno sklanjati ( da jih pravilno uporabljaš) . Pri besedah, ki so ti 

neobičajne, si napiši ! ali kakšen drug znak, da sebe opomniš, kaj ti ne gre 

ali ti je neobičajno. 

 

V DZ imaš snov razloženo na strani 122 /4   , 123/8, 124/8   125/ 10,  

126/15        to so pravila oziroma razlaga snovi.  Tega ti ni potrebno 

reševati. 

  

Obvezno pa reši naloge v DZ  str : 6, 7, 9 in 10. 

 

Tako, danes je bilo več teorije, naslednjič pa bo več vaj. 

 

  

                                                                                 M. Badalič, L. Rupnik 


